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În cauza Pojoga v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un 

Comitet compus din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând în secret la 8 iunie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 39635/08) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte la 15 mai 2008 în conformitate cu Articolul 34 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”) de către o cetățeană moldoveană, dna Ecaterina Pojoga 

(„reclamanta”). 

2. Într-o hotărâre pronunțată la 19 mai 2020 („hotărârea principală”), 

Curtea a constatat că avusese loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție 

și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (Pojoga v. Republica 

Moldova, nr. 39635/08, 19 mai 2020). 

3. În conformitate cu Articolul 41 din Convenție, reclamanta a pretins o 

satisfacție echitabilă în mărime de 20400 de euro (EUR). 

4. Având în vedere faptul că aspectul referitor la aplicarea Articolului 41 

din Convenție nu era pregătit pentru soluționare în privința prejudiciului 

material, Curtea l-a rezervat, invitând Guvernul și reclamanta să prezinte, în 

termen de trei luni, observațiile lor scrise cu privire la această chestiune și, în 

particular, să informeze Curtea despre orice acord la care ar putea ajunge 

(ibid., § 34 și punctul 4 din partea dispozitivă). 

5. La 23 martie 2021 Curtea a recepționat o scrisoare din partea 

reclamantei în care ea susținea că, având în vedere restabilirea drepturilor sale 

de către instanțele naționale în cadrul procesului de revizuire, ea a fost repusă 

pe deplin în drepturile sale și a obținut o despăgubire corespunzătoare pentru 

încălcarea drepturilor sale garantate de Convenție. 

6. La 26 martie 2021 Curtea a recepționat o scrisoare din partea 

Guvernului, în care se menționa că în urma procesului de revizuire, instanțele 

naționale au restabilit în totalitate dreptul de proprietate al reclamantei. În 

continuare, Guvernul a susținut că litigiul fusese soluționat în sensul 

Articolului 37 § 1 (b) din Convenție și că nu mai este justificată examinarea 

în continuare a cauzei. Prin urmare, Guvernul a solicitat radierea cauzei de pe 

rol. 
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ÎN DREPT 

7. Având în vedere argumentele părților (a se vedea paragrafele 5 și 6 de 

mai sus), Curtea consideră că aspectul care fusese rezervat în hotărârea 

principală a fost soluționat în sensul Articolului 37 § 1 (b) din Convenție și 

că respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și de Protocoalele 

sale nu necesită continuarea examinării cererii în baza Articolului 37 § 1 in 

fine. 

8. Prin urmare, restul cererii trebuie radiat de pe rol. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

Decide să radieze restul cererii de pe rol; 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 29 iunie 2021, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 şi 3 din Regulamentul Curţii. 

 Hasan Bakırcı  Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


